
Mултиметър PM8236 T-RMS / USB
връзка с компютър / 1000V / 60 MΩ
/ 10A

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: PeakMeter;
Номер на продукта: 007-0623;
Каталожен номер: PM8236;

Mултиметър  PM8236  T-RMS / USB връзка с компютър /
1000V / 60 MΩ / 10A

Този ръчен многофункционален мултиметър  е уред,
който интегрира измерването на шума, температурата
и електрическите величини в едно. С голям LCD цифров
дисплей (тези комплекти дисплей за данни) и
подсветка, той е лесен за четене от потребителя.
Разполага със защита от претоварване и индикация за
ниско напрежение на батерията. Дали за
професионалисти, фабрики, училища, аматьори или
семейства, това е идеален многофункционален
инструмент.

Мултиметр PeakMeter PM8236 е многофункционален
уред с автоматичен обхвати голям дисплей. С него
можете да измервате напрежение до 1000 V,
съпротивление до 60 MΩ, ток до 10 A и  не само.
Особеността на модела е високата точност: грешката е
само 0,7% и разнообразието от функции което го прави
изключително надежден измервателен уред. 
За контрол се използват бутони и въртящо се копче
като функциите на мултиметъра дават възможност
измерените данни съхранени в инструмента да могат
да бъдат качени на компютъра за показване запис и
анализ посредством USB връзка. За удобство на
дисплея има осветление, което ви позволява да
виждате ясен резултат от измерването дори при слаба
светлина. Мултиметърът поддържа режим на паметта
(Hold), който ви позволява да запомните резултатите от
измерванията. Също така разполага с функция за
измерване на относителна стойност към зададена. Ако
в рамките на 15 минути от включването на инструмента
няма операции, инструментът автоматично се
изключва.

Размери: 194 мм х 23 мм х 55mm
Захранване: 4 × 1.5V AA батерии
Оценка на безопасността: EN61010-1, EN61010-2-033,
EN61326, CAT.Ⅲ 1000V

DC напрежение 1000 V
AC напрежение 750 V
DC ток 10 A
AC ток 10 A
Съпротивление 600 Ω 60000000 MΩ
Капацитет 0.00000001 nF 0.01 mF
Температура -20 Degree 1000 Degree
Честота 10 Hz 10000000 MHz
Дисплей 6000
Автоматичен обхват
Измерване на диоди
Относително измерване
Максимална и минимална измерена стойност
Ефективна стойност. AC - RMS
Автоматично изключване
USB връзка с компютър
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